
 

 

Philips
telakointikaiutin

iPodille/iPhonelle
Kellonäyttö

AD712
Musiikkia iPodista/iPhonesta

Tyylikäs telakointiasema, jossa on sisäiset bassorefleksikaiuttimet, toistaa basson 
täyteläisenä ja äänen voimakkaana. Telakointiasemassa voit ladata iPodin/iPhonen ilman 
suojakotelon poistamista.

Rikas ja selkeä ääni
• Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
• Kokonaislähtöteho 20 W RMS

Helppokäyttöinen
• Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
• Kellon automaattinen synkronointi, kun iPod/iPhone on telakoitu
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista



 Lataa iPod/iPhone ja toista musiikkia

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun 
iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman avulla voit 
liittää kannettavan laitteesi suoraan 
viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella 
musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se 
lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia eikä akun 
tyhjenemisestä tarvitse huolestua. 
Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi 
automaattisesti, kun se on telakoituna.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti 
kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. 
Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista 
kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu 
bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien 
toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja 
hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. 

Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää 
perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun 
tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat 
kokonaan uuden ulottuvuuden.

Telakoi iPod/ iPhone kotelossaan

Jousella varustettuun kätevään telakointiporttiin 
sopii mikä tahansa iPod tai iPhone ilman sovittimia. 
Lisäksi siihen sopivat useimmat suojakotelotkin – 
voit telakoida iPodin tai iPhonen sellaisenaan. Nyt 
voit nauttia musiikista todella helposti.

Kellon automaattinen synkronointi

Telakointijärjestelmä synkronoi kellon 
automaattisesti muutaman sekunnin kuluessa, kun 
iPod/iPhone/iPad on telakoitu. Kätevän toiminnon 
ansiosta sinun ei enää tarvitse asettaa aikaa 
manuaalisesti.
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Tekniset tiedot
iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano, 2. 
sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. 
sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. 
sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, 
iPod touch, 2. sukupolvi 8/16/32 Gt, 
Värinäytöllinen iPod, iPod, 5. sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
• Lähtöteho: 20 W RMS

Liitännät
• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Virta
• Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite

Käyttömukavuus
• Latauslaite: iPod, iPhone
• Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö
• Kätevä käyttö: Uniajastin
• Automaattinen ajan synkronointi

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 290 x 158 x 113 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 320 x 206 x 149 mm
• Kokonaispaino: 2 kg
• Paino: 1,5 kg
•
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